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ACÓRDÃO Nº. : 602/2009
PROCESSO : 2008/6040/502802
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.687
RECORRENTE : ARAUJO & FERREIRA LTDA.
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.060.538-5

EMENTA: ICMS Substituição Tributaria. Imposto Não Retido e Não Recolhido Pelo 
Remetente. Solidariedade do Destinatário - É de responsabilidade do destinatário o 
recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando o mesmo não é retido e 
recolhido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº. 
2008/001805 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 28.666,54 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos), R$ 9.876,03 (nove mil, oitocentos e setenta e seis 
reais e três centavos), e R$ 5.035,74 (cinco mil, trinta e cinco reais e setenta e 
quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya fizeram 
sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 29 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS devido por substituição 
tributária no valor de R$ 43.578,31 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e trinta e um centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2007, lançado nos 
contextos 4 a 6, respectivamente, constatado por meio do levantamento de 
ICMS/ST.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, pede pela anulação da 
autuação fiscal, pois a mesma é indevida, uma vez que o auto de infração 
2008/001806 volta a cobrar ICMS para cada exercício e está cobrando duas vezes 
pela mesma infração.

Encaminhado à assessoria técnica, a qual emitiu resumo técnico às folhas 
431.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar, no mérito, diz que a 
recorrente não trabalha com vendas de peças no balcão, ou seja, não realiza vendas 
no varejo a consumidor final, sendo que todas as peças adquiridas são utilizadas na 
prestação de serviços de manutenção de veículos, vale também observar que 80% 
das saídas de peças são aplicadas na prestação de serviços para órgão da 
administração pública, sendo que as referidas saídas são isentas conforme se 
percebe do art. 2º inciso LXXX do decreto 2912/06. Aduz, também, que não há que 
se falar em obrigatoriedade de recolhimento de S/T, para posterior pedido de 
ressarcimento, tendo em vista que o lançamento trata de fatos geradores ocorridos 
em 2005, 2006 e 2007, portanto, já tendo ocorrido a operação subseqüente não há 
que se falar em S/T por operações subseqüentes, sendo que a referida operação 
subseqüente ou fato gerador presumido já ocorreu pela saída respectiva das 
mercadorias, sendo assim seria hipótese de recolhimento de ICMS normal e não 
estaria sujeito ao pagamento do imposto em face da isenção outorgada pelo artigo 
2º, LXXX do RICMS. Pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Visto e discutido o presente processo, que trata de cobrança de ICMS/ST, 
percebe-se nos autos que os remetentes da referidas mercadorias não detêm termo 
de acordo com o estado do Tocantins, para retenção e recolhimento do ICMS/ST, e 
que o contribuinte também não o fez na entrada das mercadorias em seu 
estabelecimento. 

E, conforme trata a legislação tributária do Estado do Tocantins, quando o 
remetente não reter e recolher o imposto devido por Substituição Tributária o 
destinatário das mercadorias passa a ser responsável solidário pelo recolhimento do 
mesmo.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº. 2008/001805 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 28.666,54 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos), R$ 9.876,03 (nove mil, oitocentos e setenta e seis 
reais e três centavos), e R$ 5.035,74 (cinco mil,  trinta e cinco reais  e setenta e qua-
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tro centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


